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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam persaingan yang ketat saat ini semakin disadari bahwa aset

yang terpenting perusahaan adalah manusia, yaitu karyawan. Maka wajar

apabila perencanaan tenaga kerja perusahaan mendapatkan pemikiran dan

penanganan yang sungguh-sungguh. Kalau tidak masa depan perusahaan

menjadi rapuh. Perencanaan sistem tenaga kerja di dalam suatu organisasi

merupakan suatu upaya untuk   mendapatkan jumlah yang tepat dari masing-

masing tipe manusia pada tiap-tiap pekerjaan yang ada di dalam suatu

organisasi pada waktu yang tepat. Sebuah perusahaan dalam perjalannya pasti

akan menghadapi kompetisi dan tantangan yang semakin kuat. Seluruh

potensi perusahaan harus dikonsolidasi untuk menjawab tantangan yang

selalu dinamis seiring dengan perkembangan zaman, dari beberapa potensi

yang dimiliki oleh perusahaan, tenaga yang terencana dengan baik merupakan

elemen terpenting dalam menjawab kompetisi dan tantangan perusahaan.

Dalam perencanaan SDM terdapat dua pokok bahasan penting yaitu

perencanaan kualitas SDM dan perencanaan kuantitas SDM. Perencanaan

kuantitas meliputi perencanaan jumlah SDM dalam suatu organisasi.

Sedangkan , perencanaan kualitas focus pada pengembangan kemampuan

kompetensi individu pegawai. Perencanaan SDM tidak hanya di butuhkan

oleh perusahaan-perusahaan besar saja tetapi juga usaha kecil agar dapat
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memajukan perusahaan dan mampu bersaing dalam menghadapi tantangan

yang akan datang.

UD.Olivia Jaya ini bergerak dalam bidang pembuatan kripik buah,

yang berlokasi di desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

sudah berdiri pada tahun 2005, usaha ini masih bisa dibilang usaha baru.

UD.Olivia Jaya ini beroprasi dengan tenaga manusia dan di bantu oleh tenaga

mesin yaitu pada proses pengupasan, sortir, pengepakan yang di kerjakan

secara manual oleh para pekerja, selanjutnya pada proses penggorengan

kripik buah di goreng menggunakan mesin vacum. Terdapat banyak hal yang

harus diperhatikan demi menjaga keselamatan dan kesehatan kerja disamping

beban kerja yang tidak seimbang dengan kondisi fisik akan mempengaruhi

kenyamanan manusia dalam bekerja. Keadaan semacam ini akan

mengakibatkan tidak tercapainya target perusahaan dalam produksi kripik

buah.

UD.Olivia Jaya ini mempunyai jumlah tenaga kerja sebanyak 15

orang dan bekerja selama 8 jam per hari dengan 6 jam kerja efektif setelah di

kurangi waktu istirahat dan dispensasi dari industri untuk kegiatan-kegiatan

yang tidak berhubungan dengan proses produksi. Target rata-rata setiap hari

usaha dagang kripik buah ini 100kg kripik buah setiap harinya. Target

pembuatan kripik buah ini  harus tercapai untuk menjadi tolak ukur kinerja

dalam produksi.
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Dalam setiap bagian pada proses produksi setiap pekerja perbagian

mempunyai beban kerja yang berbeda-beda sesuai dengan pekerjaan yang

dilakukannya. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Beban Kerja Karyawan Bagian Produksi

Bagian
produksi Keripik Pekerja Waktu

kerja

Target
produsi/

hari

Realisasi
/ hari

Prosentase
selisih

target dan
realisasi

(%)
Pengupasan Salak 9 6 jam 330 kg 270 kg -18,18 %

Nangka 9 6 jam 425 kg 324 kg -23,76 %
Apel 9 6 jam 330 kg 270 kg -18,18%

Penggorengan Salak 2 6 jam 270kg 97 kg 18,56%
Nangka 2 6 jam 324kg 90,2 kg 18,32 %

Apel 2 6 jam 270kg 97 kg 18,56%
Sortir Salak 3 6 jam 97kg 97 kg 0%

Nangka 3 6 jam 90,2kg 90,2 kg 0%
Apel 3 6 jam 97kg 97 kg 0%

Pengepakan Salak 1 6 jam 97 kg 66 kg -31,95%
Nangka 1 6 jam 90,2kg 66 kg -26,82%

Apel 1 6 jam 97kg 66 kg -31,95%
Sumber: UD.Olivia Jaya

Tabel 1.1 Menunjukkan pada proses pengupasan sampai

penggorengan mengalami penyusutan berat sebesar 330% pada buah salak

dan apel, sebesar 425% pada buah nangka pada tabel di atas juga

menunjukkan beban kerja karyawan pada bagian produksi pembuatan kripik

yang berbeda – beda. Dapat di lihat dari mulai proses pengupasan sampai

dengan proses  pengepakan terjadi proses produksi yang tidak sesuai target.

Sedangkan Pada bagian pengupasan, hasil produksi tidak mencapai target

sebesar -18,18% untuk buah salak dan apel sedangkan untuk buah nangka

sebesar -23,76% , dan pada proses penggorengan target yang di hasikan

mengalami kelebihan target sebesar 18,56% untuk buah apel dan salak
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sedangkan untuk buah nangka sebesar 18,32%. Pada proses sortir target dan

realisasi seimbang untuk semua kripik salak, apel dan nangka. selanjutnya

pada proses yang terakhir yaitu pada proses pengepakan, target yang

dihasilkan tidak mencapai sebesar -43,58% untuk semua kripik buah yaitu

salak apel dan nangka.

Dengan demikian agar target dan kemampuan produksi yang

dihasilkan dapat seimbang. Maka, dengan target 100 kg kripik buah  per hari

dengan jumlah tenaga kerja 15 orang pada bagian pengupasan, penggorengan,

sortir dan pengepakan dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang ada

sekarang tidak sesuai dengan jumlah beban kerja yang di targetkan oleh

perusahaan sehinga perlu dilakukan adanya perencanaan jumlah tenaga kerja

yang sesuai dengan beban kerja.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk

mengangkat fenomena yang terjadi dalam sebuah penelitian yang berjudul

”Perencanaan Jumlah Tenaga Kerja Pada UD.Olivia Jaya  Desa

Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang , maka peneliti  merumuskan masalah

sebagai berikut:

1. Berapakah  beban kerja karyawan pada UD.Olivia Jaya Desa Kambingan

Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang?
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2. Berapakah jumlah karyawan bagian produksi yang seharusnya tersedia

pada UD.Olivia Jaya Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten

Malang ?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah fokus dalam perencanaan

jumlah SDM atau tenaga kerja bagian produksi pada UD Olivia Jaya.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mendeskripsikan beban kerja karyawan bagian produksi pada

UD.Olivia Jaya Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten

Malang.

b. Untuk menganalisis jumlah karyawan bagian produksi yang

seharusnya tersedia pada UD.Olivia jaya Desa Kambingan Kecamatan

Tumpang Kabupaten Malang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi pihak UD.Olivia jaya Desa Kambingan Kecamatan Tumpang

Kabupaten Malang. Hasil penelitian dapat dijadikan masukan dalam

perencanaan jumlah tenaga kerja sesuai dengan jumlah beban kerja

yang di butuhkan oleh UD.Olivia jaya Desa Kambingan Kecamatan

Tumpang Kabupaten Malang.

b. Bagi penelitian selanjutnya sebagai dasar dasar untuk mengadakan

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perencanaan jumlah

tenaga kerja.


